
Σύσταση 1703 (2005)
Προστασία και πρόνοια για τα ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο1

1. Οι μισοί από τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στον κόσμο είναι παιδιά, δηλαδή 
άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τον ορισμό της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1989 για τα  
Δικαιώματα του Παιδιού. Διαφεύγουν τις πατρίδες τους για να ξεφύγουν από τις διώξεις, τις πα-
ραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την εκμετάλλευση, τις κακοποιήσεις ή τις φυσικές 
καταστροφές. Τα τελευταία δέκα χρόνια περισσότερα από 2.000.000 παιδιά σκοτώθηκαν σε πο-
λέμους.  Χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους στο πρόσφατο τσουνάμι της Νοτιο-ανατολικής Ασίας ενώ 
όσα επέζησαν, τραυματισμένα και αποπροσανατολισμένα, κινδυνεύουν από τους ασυνείδητους 
δουλεμπόρους.

2. Τα παιδιά είναι ευάλωτα και περισσότερο ευάλωτα είναι όσα βρίσκονται σε μια ξένη 
χώρα όπου ζητώντας άσυλο είναι αποχωρισμένα από τους γονείς τους ή τους νόμιμους ή εθιμι-
κούς κηδεμόνες τους. Εκτιμάται ότι τα ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο αντιπροσωπεύουν το 
4% του συνολικού αριθμού των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη. Σε κάποια κράτη μέλη, ειδικότερα 
σ’ αυτά όπου η μετανάστευση είναι σχετικά νέο φαινόμενο, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10%.

3. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκτιμά ότι η κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών αιτού-
ντων άσυλο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί 
κατεπειγόντως. Οι  εθνικές νομοθεσίες, πολιτικές και  πρακτικές δεν ανταποκρίνονται  με τρόπο 
συνεκτικό στις ανάγκες της τριπλής προστασίας αυτής της πληθυσμιακής κατηγορίας,  δηλαδή 
στις ανάγκες τους ως παιδιών, στις ανάγκες τους ως ασυνόδευτων παιδιών που έχουν αποχωρι-
στεί από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους και στις ανάγκες τους ως αιτούντων 
άσυλο.

4. Παρότι όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι συμβαλλόμενα στη Σύμβα-
ση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού συχνά αγνοούν κάποιες από τις διατάξεις της κατά 
την επεξεργασία και την υιοθέτηση μέτρων στον τομέα του ασύλου. Πρόκειται για την περίπτωση 
της αρχής του μείζονος συμφέροντος του παιδιού (άρθρο 3) που σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης πρέπει να λαμβάνεται «πρωτίστως υπόψη», για την αρχή της απαγόρευσης της διακρι-
τικής μεταχείρισης, ειδικότερα λόγω ιθαγένειας (άρθρο 2), για τις διατάξεις που στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της οικογενειακής συνένωσης (άρθρο 10), για το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει 
τη γνώμη του για όλα τα θέματα που το αφορούν (άρθρο 12) ή ακόμα για το δικαίωμα να απο-
λαμβάνουν ειδική προστασία τα παιδιά πρόσφυγες ή τα παιδιά που επιζητούν να αποκτήσουν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (άρθρο 22).

5. Επειδή αυτά τα παιδιά έχουν αποχωριστεί από τους γονείς τους ή τους νόμιμους κηδε-
μόνες τους είναι αναγκαίο να οριστεί το συντομότερο επίτροπος που επιφορτίζεται με την προ-
στασία των συμφερόντων τους και εγγυάται την ευημερία τους και επίσης να τοποθετηθούν σε 
δομές υποδοχής και φροντίδας κατάλληλες για την ηλικία τους και την ωριμότητά τους. Σε αντί-
θεση με τα παραπάνω, συχνά η νομοθεσία των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν 
προβλέπει το κατάλληλο σύστημα κηδεμονίας των αλλοδαπών παιδιών. Ακόμα και όταν ισχύει το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο, οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις απειλούν την ασφάλεια των παι-
διών, που εκτίθενται στον κίνδυνο της εμπορίας ανθρώπων ή άλλων κακοποιήσεων. Επιπλέον, η 
κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών διαρκούσης της εξέτασης της αίτησής τους για άσυλο αποτε-
λεί συνηθισμένη πρακτική στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, πρακτική που είναι προφανώς αντίθετη με την υποχρέωση που έχουν αναλάβει να πα-
ρέχουν στα παιδιά τις κατάλληλες δομές υποδοχής και φροντίδας καθώς και με το άρθρο 37 της 

1 Υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση στις 28.4.2005. Μετάφραση και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα. 
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Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που ορίζει ότι η κράτηση πρέπει να διατάσσε-
ται ως έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.

6. Ως προς το σύστημα ασύλου η Συνέλευση εκφράζει τη λύπη της επειδή η ισχύουσα νομο-
θεσία κωλύει την πρόσβαση των ασυνόδευτων παιδιών στην αποτελεσματική προστασία από την 
επαναπροώθηση. Σε διαδικαστικό επίπεδο, τα περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, αρνούνται στα παιδιά την πρόσβαση στην επικράτειά τους με το σκεπτικό ότι διήλθαν 
από μια ασφαλή χώρα όπου θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Το αίτημα των παι-
διών για άσυλο μπορεί να εξεταστεί κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του παραδεκτού του ασύλου 
ή των ταχύρρυθμων διαδικασιών. Τα παιδιά αιτούντες άσυλο μπορεί να μην επωφελούνται των 
υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης. Σε επίπεδο εφαρμογής του ουσιαστικού δικαίου, τα περισ-
σότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν τις μορφές δίωξης που πλήτ-
τουν ιδιαίτερα τα παιδιά, όπως είναι η αναγκαστική στρατολόγηση, η καταναγκαστική εργασία, η 
κλειτοριδεκτομή για τα κορίτσια, οι αναγκαστικοί γάμοι ή οι αναγκαστικές εγκυμοσύνες, ως υπα-
γόμενες στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύ-
γων.

7. Πολλές υπηρεσίες και εξειδικευμένα όργανα έχουν υιοθετήσει συστάσεις και κατευθυ-
ντήριες οδηγίες για την ενίσχυση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο, 
ειδικότερα η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες καθώς και το πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη». Η Συνέλευση εκτιμά 
ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους κα-
νόνες που συστήνουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς.

8. Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να συμπληρώσει τους κανόνες αυτούς με 
την  υιοθέτηση  ενός  μοναδικού  ομοιογενούς  κειμένου  για  τα  ασυνόδευτα  παιδιά  αιτούντες 
άσυλο. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις προηγούμενες συστάσεις της Συνέλευσης 
και της Επιτροπής Υπουργών για τις πτυχές που πλήττουν ειδικότερα τους ανήλικους πρόσφυγες 
και να καλύψει τα κενά του συστήματος προστασίας.

9. Για τους προαναφερόμενους λόγους η Συνέλευση προτείνει στην Επιτροπή Υπουργών: 
i)  να αναθέσει  σε μια ή περισσότερες εξειδικευμένες επιτροπές να διεξάγουν σε βάθος 

έρευνες για την  πρόσβαση των ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο στην  επικράτεια των 
κρατών μελών και στη διαδικασία ασύλου καθώς και για το ισχύον σύστημα κηδεμονίας,

ii) να επιφορτίσει μια ή περισσότερες εξειδικευμένες επιτροπές να διεξάγουν έρευνα για 
την πρακτική των κρατών μελών όσον αφορά στις μορφές δίωξης που πλήττουν ειδικότερα τα 
παιδιά,

iii) σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  την οργάνωση 
«Save the Children» και το πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη» να επεξεργαστεί σύ-
σταση καλώντας τα κράτη μέλη: 

α) να αναγνωρίσουν την πρωταρχικής σημασίας αρχή του μείζονος συμφέροντος του παι-
διού σε κάθε απόφαση, διαδικασία, πρακτική ή νομοθετικό μέτρο που εφαρμόζεται στο πλαίσιο 
του ασύλου ή της μετανάστευσης και αφορά ανήλικους,

β) να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα στην πράξη την αρχή της μη διάκρι-
σης διασφαλίζοντας σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην επικράτειά τους ή υπάγονται στη δι-
καιοδοσία τους την άνευ εξαιρέσεων απόλαυση όλων των δικαιωμάτων,

γ) να μην αρνούνται, για οποιοδήποτε λόγο, στα ασυνόδευτα παιδιά την πρόσβαση στην 
επικράτειά τους,

δ) να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους και να καταργήσουν όλα τα διοικητικά εμπόδια 
ώστε να διασφαλίσουν τον κατεπείγοντα διορισμό ενός κηδεμόνα και ενός νόμιμου εκπροσώπου 
για τα ασυνόδευτα παιδιά το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία που οι αρχές 
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έλαβαν γνώση για την παρουσία τους στο έδαφός τους,
ε) να διασφαλίσουν στα ασυνόδευτα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους 

στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, είτε άμεσα, είτε μέσω του νόμιμου κηδεμόνα τους και να 
τους υποβάλουν ερωτήσεις που αρμόζουν στην ηλικία τους, στην ωριμότητά τους και στη ψυχο-
λογική τους κατάσταση,

στ)  να τροποποιήσουν τη νομοθεσία τους ώστε να εξαιρείται  η εξέταση των αιτημάτων 
ασύλου των ασυνόδευτων παιδιών από τις ταχύρρυθμες διαδικασίες ή τις διαδικασίες παραδε-
κτού του ασύλου,

ζ) να αναγνωρίσουν τις ειδικότερες μορφές δίωξης που πλήττουν τα παιδιά ως δίωξη κατά 
την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων,

ι) να χορηγούν ειδικές άδειες παραμονής ή άδειες παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 
στα παιδιά που είναι θύματα ειδικών μορφών δίωξης και δεν αναγνωρίζονται πρόσφυγες,

κ) να διευκολύνουν την οικογενειακή συνένωση των ασυνόδευτων παιδιών κατά τα ορι-
ζόμενα στη Σύσταση  1596 (2003) της Συνέλευσης για την κατάσταση των νεαρών μεταναστών 
στην Ευρώπη,

λ) να επιτρέπουν την κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών μόνον ως έσχατο μέτρο και για το 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, κατά τα οριζόμενα στη Σύσταση (2003) 5 της Επιτροπής 
Υπουργών προς τα κράτη μέλη για τα μέτρα κράτησης των αιτούντων άσυλο,

μ) να διασφαλίσουν την επιστροφή των ασυνόδευτων παιδιών στη χώρα καταγωγής τους 
μόνον εφόσον εξυπηρετεί το μείζον συμφέρον του παιδιού και με τις εγγυήσεις που αποτυπώνο-
νται στη Σύσταση 1547 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τις διαδικασίες απέλασης με 
σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και για την εκτέλεσή τους σε συνθήκες ασφάλειας και 
αξιοπρέπειας και στην προαναφερθείσα Σύσταση 1596 (2003),

iv) να ενθαρρύνουν την οργάνωση και την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στους δικη-
γόρους καθώς και στους δημόσιους λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με 
τα ασυνόδευτα παιδιά στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα 
και της πολιτικής και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας,

v) να παροτρύνουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες αρχές που υιο-
θέτησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οργάνωση «Save the Children» και το 
πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη» και ειδικότερα με την Αναθεωρημένη Διακήρυξη 
των Βέλτιστων Πρακτικών για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Αιτούντες Άσυλο,

vi) να καλέσουν να κράτη μέλη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και  το πρόγραμμα «Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη» προκει-
μένου: 

α) να υιοθετήσουν ομοιόμορφο τύπο συλλογής δεδομένων για την ηλικία, το φύλο και τη 
χώρα καταγωγής των ασυνόδευτων παιδιών ώστε να διευκολύνουν την ταυτοποίησή τους, την 
αναζήτηση της οικογένειάς τους και τη συγκρισιμότητα των πληροφοριών που συλλέγουν,

β) να εισάγουν κοινούς κανόνες εκτίμησης της ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών,
γ) να εναρμονίσουν τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων για τα ασυνόδευτα παιδιά αι-

τούντες άσυλο όσον αφορά στο φύλο, στην ηλικία, στη χώρα καταγωγής και στην απόφαση ασύ-
λου και να γνωστοποιούν αυτά τα στοιχεία στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
και σε άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις.
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